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Kod kolegija  

Naziv kolegija ISTRAŽIVANJE POVIJESTI 

Opći podaci 

Studijski program Preddiplomski studij povijesti – izvanredni studij Godina I. 

Nositelj kolegija dr. sc. Marija Mogorović Crljenko, nasl. doc.  

Status kolegija X Obvezan  Izborni  

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave 

 Zimski semestar Ljetni semestar 

ECTS koeficijent opterećenja studenta 4  

Broj sati po semestru 9 (6 + 3)  

Ciljevi  kolegija, metode i ishodi 

 

Temeljni cilj kolegija je upoznati studente sa smjerovima u zapadnoj historiografiji, upoznati ih s važnošću 

znanstvenih i stručnih ustanova  poput knjižnica, arhiva, muzeja, instituta za povijesnu znanost. Upoznati 

studente i osposobiti ih za pronalaženje literature i izvora te za pisanje prikaza, seminarskih, završnih, 

diplomskih i u konačnici znanstvenih radova. 

 

Ciljevi u terminima očekivanih rezultata: 

Studenti će nakon odslušanog kolegija u ovom semestru biti osposobljeni za: 

1. pravilno definiranje i uporabu temeljnih pojmova vezanih uz različite grane povijesne znanosti; 

2. postavljanje istraživačkog pitanja 

3. strukturiranje i pisanje rada 

4. pronalaženje izvora i literature 

5. pisanje znanstvenih bilježaka 

6. korištenje fundusa knjižnica, arhiva i muzeja prilikom istraživanja i pisanja rada 

 

Preduvjeti, korespodentnost i korelativnost  

Kolegij Istraživanje povijesti dio je jezgre preddiplomskog studija povijesti te korespondira i korelira sa svim 

obveznim predmetima i edukacijskim modulima studija povijesti, kao i sa studijima srodnim povijesnoj znanosti 

(demografija, etnologija, arheologija, povijest umjetnosti, povijest medicine, povijest književnosti, filologija, 

pravo, sociologija, ekonomija, itd.) što omogućuje veću mobilnost i fluktuaciju studenata tijekom njihova studija i 

mogućnost prelazaka s preddiplomskih na druge diplomske studije. Sadržaj kolegija usporediv je i s drugim 

studijima povijesti. 

 

Sadržaj kolegija 

 

Kolegij uključuje sljedeće sadržaje: 

1. Uvodna razmatranja: povijest – historija – historiografija; objektivnost/subjektivnost i pristranost u 

istraživanju povijesti 

2. Grane historijske znanosti 

3. Istraživanje literature i izvora 

4. Pisanje prikaza i znanstvenih radova 

5. Posjet znanstveno-stručnim i kulturnim ustanovama (knjižnice, muzeji, arhivi). 

 

Način izvođenja nastave i usvajanje znanja (označiti masnim tiskom) 

Predavanja Seminari i radionice Vježbe 
Samostalni 

zadatci 

Multimedija i 

internet 

Obrazovanje na 

daljinu 
Konzultacije Laboratorij Mentorski rad Terenska nastava 

 

 
    

Napomene: 

Nastava se izvodi na način da su u dva sata tjedno uključena predavanja, seminarske radionice, multimedija i 

internet, a treći je sat tjedno posvećen vježbi studenata u pisanju radova i terenskoj nastavi. Terenska nastava 

podrazumijeva posjet institucijama koje su nezaobilazne prilikom povijesnih istraživanja (arhivi: državni, 
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biskupijski, župni; muzeji, instituti) na području Hrvatske, posebice Istre (Sveučilišna knjižnica u Puli, Područna 

jedinica HAZU u Puli, Institut Ivo Pilar – podružnica u Puli, Zavičajni muzej Poreštine, Biskupijski arhiv u Poreču, 

Državni arhiv u Pazinu, Etnografski muzej Istre u Pazinu...), a ako je moguće i u inozemstvu, posebice u državama 

u kojima se čuva arhivsko gradivo relevantno za hrvatsko područje. 

Studentske obveze 

 

- pohađanje nastave 

- priprema zadanog gradiva,  aktivno sudjelovanje na nastavi,  kontinuirana provjera znanja putem rasprava – u 

slučaju neprisustvovanja nastavi treba pripremiti pisane prikaze zadanih članaka/poglavlja i predati ih 

nastavniku/ci 

 

- pisanje jednog prikaza 

- pisanje manjeg rada (3-4 kartice teksta) sa znanstvenim bilješkama (provjera pisanja bilježaka) 

- kolokvij 

- polaganje završnog ispita 

 

Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom) 

Pohađanje nastave Aktivnost u nastavi Seminarski rad Eksperimentalni rad 

Pismeni ispit Usmeni ispit Esej Istraživanje 

Projekt Kontinuirana provjera znanja Referat Praktični rad 

    

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova 

 

OBVEZE  SATI (procjena) 
ISHODI 

UČENJA 
UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI 

pohađanje nastave,  

aktivnost u nastavi, 

priprema zadanog 

gradiva, kontinuirana 

provjera putem rasprava 

28 1-5 0,8 20% 

pisanje prikaza 21 1-5 0,6 15% 

rad sa znanstv. bilj. 21 1-5 0,6 15% 

kolokvij 28 1-5 0,8 20% 

završni ispit 42 1-5 1,2 30% 

 

 

Dodatna pojašnjenja: 

 

             Pohađanje nastave je obvezno. Tolerira se 30% izostanaka (4 izostanka) i njih nije potrebno opravdati. U 

slučaju više izostanaka student treba odraditi dodatnu obvezu u dogovoru s nastavnicom. Aktivnost u nastavi 

odnosi se na pripremljeno sudjelovanje u nastavi. Kontinuirana provjera znanja je usmena i pisana. Usmena se 

odnosi na argumentiranu raspravu vezanu uz pripremljeno zadano gradivo (u slučaju izostanka s nastave obveza 

se pretvara u pisanu u obliku prikaza zadanih članaka ili poglavlja), a pisana na pisanje kolokvija. Studenti trebaju 

napisati prikaz knjige, zbornika, časopisa i sl. u dogovoru s nastavnicom, te manji rad duljine 3-4 kartice, prema 

vlastitom izboru, ali uz dogovor s nastavnicom, na kojemu se posebno provjerava pisanje znanstvenih bilježaka. 

Na kraju semestra pristupa se završnome usmenome ispitu, kojemu se može pristupiti samo ako se tijekom 

semestra ostvarilo minimalno 20% ocjene. 

 

U konačnu ocjenu ulaze rezultati sviju navedenih segmenata ocjenjivanja unutar Europskog sustava 

prijenosa bodova. 
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             Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način: 

 A = 90  100%    5 (izvrstan)  = 89  100% ocjene 

 B = 80  89,9%   4 (vrlo dobar)  = 76  88% ocjene 

 C = 70  79,9%   3 (dobar)  = 63  75% ocjene 

 D = 60  69,9%   2 (dovoljan) = 50  62% ocjene 

 E = 50  59,9% 

 

Popis literature 

Obvezna literatura 

 

1. Mirjana Gross, Suvremena historiografija: Korijeni, postignuća, traganja, Zagreb: Novi Liber, Zavod za 

hrvatsku povijest, Zagreb, 1996. ili 2001, str. 356. -416. (poglavlja: Osnovna pitanja historijskog istraživanja, 

Znanstveni postupak) 

2. Zrinka Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb: Leykam international, 

2008. 

3. Marc Bloch, Apologija historije ili zanat povjesničara, Zagreb: Srednja Europa, 2008. 

4. Keith Jenkins, Promišljanje historije, Zagreb: Srednja Europa, 2008. 

5. Miroslav Bertoša, Izazovi povijesnog zanata: Lokalna povijest i sveopći modeli, Zagreb: Antibarbarus, 

2002., str. 238.-296. (Povijesni događaj, naracija i političko u „novoj povijesti“); 297.-311. (Je li etnologija 

teritorij povjesničara?); 313.-349. (Demografija predindustrijske Europe). 

6. Patrick Dunleavy, Kako napisati disertaciju: Kako planirati, skicirati, pisati i dovršiti doktorsku disertaciju, 

Zagreb: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2007. 

7. Edward Hallett Carr, Što je povijest?, Zagreb: Srednja Europa, 2004., str. 5.-24.(Povjesničar i činjenice); str. 

47.-71. (Povijest, znanost i moral); str. 91.-111. (Povijest kao napredak); str. 113.-133. (Obzorje se širi). 

8. Peter Burke, Očevid: Upotreba slike kao povijesnog dokaza, Zagreb: Antibarbarus, 2003., str.7-34. (Uvod: 

svjedočanstvo slika; Snimke i portreti); str. 47.'84. (Sveto i nadnaravno; Moć i prosvjed); str. 109.-166. 

(Pogledi na društvo; Stereotipi drugih); str. 167.-179. (Od svjedoka do povjesničara). 

9. Lynn Hunt, Nova kulturna historija, Zagreb: Naklada Ljevak, 2001., str.: 7.-22. (M. Gross, Predgovor); str. 

25.-51. (L. Hunt, Uvod: historija, kultura i tekst); str. 55.-81. (P. O'Brien, Historija kulture Michela Foucaulta); 

str. 82.-112. (S. Desan, Svjetina, zajednica i ritual u radovima E. P. Thompsona i N. Z. Davis); str. 214.-239. 

(R. Chartier, Tekstovi, tiskanje, čitanja). 

10. Peter Burke, Što je kulturalna povijest?, Zagreb: Antibarbarus, 2006. 

 

 

Izborna literatura 

 

 

 

1. History Skills. A Student`s Handbook, ed. Marry Abbott, Routledge: London – New York, 2009. (2nd 

edition) 

2. Mladen Tomorad, "Primjena informacijskih tehnologija u nastavi povijesti", Zavičajna povijest u 

interkulturalnom kontekstu – Opatija 27-29 studenog 2003., Zagreb 2006., 109.-120. 

3. Mladen Tomorad, "Web stranice s povijesnim sadržajima i njihova primjena u nastavi povijesti", Povijest u 

nastavi 5 (2005), 51.-60. 

4. Understanding Medieval Primary Sources. Using historical sources to discover medieval Europe, ed. Joel. 

T. Rosenthal, Routledge: London – New York, 2012., poglavlja: 

     Ralph A. Griffiths, "Royal and secular biography", u:, 9.-23. 

     Anne T. Thayer, "The medieval sermon: text, performance and insight", 43.-58. 

     Shona Kelly Wray – Roisin Cossar, "Wills and primary sources", 59.- 71. 

     Joel T. Rosenthal, "Letters and letter collections", 72.-85. 

     Bernard S. Bachrach, "Writing military history from narrative sources: Norman battlefield tactics, c. 1000", 

86.-97. 

     Jinty Nelson, "Coronation rituals and related materials", 114.-130. 

     Philip Slavin, "The sources for manorial and rural history", 131.-148. 

     Maryanne Kowaleski, "Sources for medieval maritime history", 149.-162. 

     Caroline M. Barron, "The sources for medieval urban history", 163.-176. 

     Carole Rawcliffe, "Sources for the study of public health in the medieval city", 177.-195. 
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     Katherine L. French, "Medieval women`s history: sources and issues", 196.-209. 

     Hannes Kleineke, "Sources for representative institutions", 210.-224. 

     Sara Lipton, "Images and objects as sources for medieval history", 225.-242. 

     David A. Hinton, "Medieval archaeology", 243.-253. 

 

 

Dodatne informacije o kolegiju 

 

 

Akademska čestitost 

Studenti su dužni poštivati načela akademske čestitosti koja su regulirana Etičkim kodeksom Sveučilišta (dokument 

je dostupan na stranici: www.unipu.hr). 

 

Kontaktiranje s nastavnikom/icom 

Kontaktiranje s nastavnikom/icom izvan nastave odvija se najčešće u vrijeme konzultacija.  

Svakodnevno kontaktiranje omogućuje se elektroničkom poštom (adrese alektroničke pošte dostupne su na internet 

stranicama Sveučilišta). 

Preporučuje se pratiti obavijesti na sveučilišnim web stranicama (posebice Oglasnu ploču studija povijesti). 

 

Informiranje o kolegiju 

Sve informacije i materijali potrebni za upoznavanje studenata/studentica s pravima i obvezama prema kolegiju 

studenti će dobiti na prvom predavanju, a dostupne su i na internetskoj stranici kolegija. Vrlo je važno redovito 

pohađati nastavu na kojoj će predmetni nastavnik pružati tekuće informacije i upute za izradu predstojećih 

zadataka, potom redovito pratiti obavijesti na e-stranicama i na oglasnoj ploči te se informirati u vrijeme 

konzultacija. 

 

Ispitni rokovi 

Redoviti u veljači, lipnju i srpnju. 

Popravni u rujnu. 

Izvanredni prema posebnom rasporedu koji se objavljuje početkom svake akademske godine. 

 

 

 

Nositelj/nositeljica kolegija: 

dr. sc. Marija Mogorović Crljenko, nasl. doc. 

_________________________________________ 

Mrežne stranice: www.unipu.hr 

E-adresa: mmogorov@unipu.hr 

Telefon: 052/377-500, 377-514, 377-524 

 

Konzultacije: 

- prema rasporedu u kabinetu za novi vijek i 

suvremenu povijest Odsjeka za povijest 

- svakodnevno putem e-pošte 

 

 

Asistent/asistentica: 

 

_________________________________________ 

Mrežne stranice: 

E-adresa:  

Telefon: 

 

Konzultacije: 

 

 

http://www.unipu.hr/
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PRILOG: Kalendar nastave 

Napomena za izvanredni studij: obrađuju se sve teme, ali u sažetom obliku. 

 

Br. nast. cjelina TEME, ISHODI I LITERATURA 

1. Uvod. Predmet kolegija, obveze studenata. Studij povijesti. 

Studenti će biti osposobljeni za pravilno definiranje i uporabu temeljnih pojmova vezanih 

uz različite grane povijesne znanosti. 

Upoznavanje s obveznom i izbornom literaturom. 

2. Što je povijest? Povijest. Historija. Historiografija. 

Studenti će biti osposobljeni za pravilno definiranje i uporabu temeljnih pojmova vezanih 

uz različite grane povijesne znanosti i najvažnijih tema metodologije istraživanja povijesti. 

Mirjana Gross, Suvremena historiografija: Korijeni, postignuća, traganja, Zagreb: Novi 

Liber, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb, 1996. ili 2001. 

Zrinka Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb: Leykam 

international, 2008. 

Keith Jenkins, Promišljanje historije, Zagreb: Srednja Europa, 2008 

Lynn Hunt, Nova kulturna historija, Zagreb: Naklada Ljevak, 2001. 

3. Istraživanje povijesti: objektivnost, subjektivnost, pristranost. 

Studenti će biti osposobljeni za pravilno definiranje i uporabu temeljnih pojmova vezanih 

uz različite grane povijesne znanosti i najvažnijih tema metodologije istraživanja povijesti. 

Mirjana Gross, Suvremena historiografija: Korijeni, postignuća, traganja, Zagreb: Novi 

Liber, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb, 1996. ili 2001. 

Zrinka Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb: Leykam 

international, 2008. 

Marc Bloch, Apologija historije ili zanat povjesničara, Zagreb: Srednja Europa, 2008. 

Keith Jenkins, Promišljanje historije, Zagreb: Srednja Europa, 2008 

Edward Hallett Carr, Što je povijest?, Zagreb: Srednja Europa, 2004. 

Lynn Hunt, Nova kulturna historija, Zagreb: Naklada Ljevak, 2001. 

4. Povijest, mit, ideologija. 

Studenti će biti osposobljeni za pravilno definiranje i uporabu temeljnih pojmova vezanih 

uz različite grane povijesne znanosti i najvažnijih tema metodologije istraživanja povijesti. 

Mirjana Gross, Suvremena historiografija: Korijeni, postignuća, traganja, Zagreb: Novi 

Liber, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb, 1996. ili 2001. 

Zrinka Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb: Leykam 

international, 2008. 

Marc Bloch, Apologija historije ili zanat povjesničara, Zagreb: Srednja Europa, 2008. 

Keith Jenkins, Promišljanje historije, Zagreb: Srednja Europa, 2008 

Edward Hallett Carr, Što je povijest?, Zagreb: Srednja Europa, 2004. 

Lynn Hunt, Nova kulturna historija, Zagreb: Naklada Ljevak, 2001. 

5. Grane historijske znanosti i izvori. 

Studenti će biti osposobljeni za pravilno definiranje i uporabu temeljnih pojmova vezanih 

uz različite grane povijesne znanosti i najvažnijih tema metodologije istraživanja povijesti. 

Mirjana Gross, Suvremena historiografija: Korijeni, postignuća, traganja, Zagreb: Novi 

Liber, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb, 1996. ili 2001. 

Zrinka Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb: Leykam 

international, 2008. 

Miroslav Bertoša, Izazovi povijesnog zanata: Lokalna povijest i sveopći modeli, Zagreb: 

Antibarbarus, 2002. 

Marc Bloch, Apologija historije ili zanat povjesničara, Zagreb: Srednja Europa, 2008. 

Peter Burke, Očevid: Upotreba slike kao povijesnog dokaza, Zagreb: Antibarbarus, 2003. 

Peter Burke, Što je kulturalna povijest?, Zagreb: Antibarbarus, 2006. 
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Understanding Medieval Primary Sources. Using historical sources to discover medieval 

Europe, ed. Joel. T. Rosenthal, Routledge: London – New York, 2012. 

6. Istraživanje. Izvori i literatura. 

Studenti će biti osposobljeni za pronalaženje i istraživnje izvora i literature. 

Zrinka Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb: Leykam 

international, 2008. 

Miroslav Bertoša, Izazovi povijesnog zanata: Lokalna povijest i sveopći modeli, Zagreb: 

Antibarbarus, 2002. 

Marc Bloch, Apologija historije ili zanat povjesničara, Zagreb: Srednja Europa, 2008. 

Peter Burke, Očevid: Upotreba slike kao povijesnog dokaza, Zagreb: Antibarbarus, 2003. 

Patrick Dunleavy, Kako napisati disertaciju: Kako planirati, skicirati, pisati i dovršiti 

doktorsku disertaciju, Zagreb: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2007. 

Understanding Medieval Primary Sources. Using historical sources to discover medieval 

Europe, ed. Joel. T. Rosenthal, Routledge: London – New York, 2012. 

7. Knjižnice: časopisi, knjige, novine, enciklopedije, leksikoni, ostale bibliografske jedinice. 

Studenti će biti osposobljeni za pronalaženje i istraživnje izvora i literature. 

Zrinka Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb: Leykam 

international, 2008. 

Miroslav Bertoša, Izazovi povijesnog zanata: Lokalna povijest i sveopći modeli, Zagreb: 

Antibarbarus, 2002. 

Marc Bloch, Apologija historije ili zanat povjesničara, Zagreb: Srednja Europa, 2008. 

8. Arhivi. Muzeji. Instituti. 

Studenti će biti osposobljeni za pronalaženje i istraživnje izvora i literature. 

Zrinka Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb: Leykam 

international, 2008. 

Miroslav Bertoša, Izazovi povijesnog zanata: Lokalna povijest i sveopći modeli, Zagreb: 

Antibarbarus, 2002. 

9. Povijesni sadržaji na internetu i televiziji. Baze podataka. Dokumentarni filmovi. 

Studenti će biti osposobljeni za pronalaženje i istraživnje izvora i literature. 

Zrinka Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb: Leykam 

international, 2008. 

Mladen Tomorad, "Primjena informacijskih tehnologija u nastavi povijesti", Zavičajna 

povijest u interkulturalnom kontekstu – Opatija 27-29 studenog 2003., Zagreb 2006., 109.-

120. 

Mladen Tomorad, "Web stranice s povijesnim sadržajima i njihova primjena u nastavi 

povijesti", Povijest u nastavi 5 (2005), 51.-60. 

10. Klasifikacija znanstvenih radova. 

Studenti će biti osposobljeni za pravilno definiranje i uporabu temeljnih pojmova vezanih 

uz različite grane povijesne znanosti i najvažnijih tema metodologije istraživanja povijesti. 

Zrinka Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb: Leykam 

international, 2008. 

History Skills. A Student`s Handbook, ed. Marry Abbott, Routledge: London – New York, 

2009. (2nd edition) 

11. Tema istraživanja i istraživačko pitanje. 

Studenti će biti osposobljeni za strukturiranje istraživačkog pitanja i odabira teme 

istraživanja. 

Zrinka Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb: Leykam 

international, 2008. 

Patrick Dunleavy, Kako napisati disertaciju: Kako planirati, skicirati, pisati i dovršiti 

doktorsku disertaciju, Zagreb: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2007. 

History Skills. A Student`s Handbook, ed. Marry Abbott, Routledge: London – New York, 

2009. (2nd edition) 
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12. Struktura rada. Pisanje rada. 

Studenti će biti osposobljeni za strukturiranje i pisanje rada. 

Zrinka Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb: Leykam 

international, 2008. 

Patrick Dunleavy, Kako napisati disertaciju: Kako planirati, skicirati, pisati i dovršiti 

doktorsku disertaciju, Zagreb: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2007. 

History Skills. A Student`s Handbook, ed. Marry Abbott, Routledge: London – New York, 

2009. (2nd edition) 

13. Kritički aparat. 

Studenti će biti osposobljeni za pisanje znanstvenih bilježaka. 

Zrinka Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb: Leykam 

international, 2008. 

Patrick Dunleavy, Kako napisati disertaciju: Kako planirati, skicirati, pisati i dovršiti 

doktorsku disertaciju, Zagreb: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2007. 

History Skills. A Student`s Handbook, ed. Marry Abbott, Routledge: London – New York, 
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